
KORONAVIRUS nCoV
poduzete mjere Ministarstva zdravstva
20. – 27. veljače 2020.
Ministar zdravstva



Širenje koronavirusa u Italiji
 21. veljače. Prijavljeno naglo povećanje broja 

oboljelih osoba s lokalno stečenom infekcijom, 
posebice u regijama Lombardija i Veneto

 22. veljače. Zabilježen prvi smrtni slučaj zbog zaraze



Bolest detektirana u 37 zemalja





Podaci WHO-a od 26. veljače 2020.

 82 183 oboljelih - od kojih je 3 684 izvan Kine

 2 804 smrtnih slučajeva - od kojih 57 izvan Kine

 476 oboljelih u Europi - 14 smrtnih slučajeva
• broj po zemljama: Italija: 400 ● Njemačka: 21 ●

Francuska: 17 ● Velika Britanija: 9 ● Hrvatska: 3 ● Španjolska: 12 ●
Rusija: 2 ● Austrija: 2 ● Finska: 2 ● Švedska: 2 ● Belgija: 1 ● Švicarska: 
1 ● Gruzija:1 ● Grčka: 1 ● Sjeverna Makedonija:1 ● Norveška:1 ●
Švicarska:1 

Aktualni podaci



Kronologija poduzetih mjera 
Ministarstva zdravstva i Vlade



19. veljače 2020. 

Sastanak ekspertne skupine Kriznog stožera Ministarstva zdravstva

 Informiranje o aktivnostima i situaciji po pojedinim resorima prema 
temama u nastavku

 Mogućnosti nabave zaštitne opreme postupkom javne nabave 

 Stanje robnih zaliha

 Izvješće o trenutnom stanju na brodovima u Japanu i Kambodži

 Upit Hrvatskih cesta vezano uz provedbu mjera sigurnosti za zaštitu od 
korona virusa na „Gradilištu kopno-Otok Pelješac“



Stanje robnih zaliha

 Potrebno staviti u pripravnost određene zalihe 
zaštitne opreme



21. veljače 2020. 

Sastanak ekspertne skupine Kriznog stožera
 ministar upozorio na potrebu potpune spreme za 

moguću pojavu koronavirusa u Hrvatskoj 

 ministar temeljem prijedloga Hrvatskog zavoda za 
javno zdravstvo donio Odluku o osnivanju selektivne 
karantene

 Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva 
izvijestila o trenutnom stanju zaštitne opreme 

 Izračunata potrebna količina zaštitne opreme koja bi 
se nabavljala kroz hitni postupak javne nabave



23. veljače 2020.

 Predsjednik Vlade obaviješten o aktualnostima 
vezanim za pripremljenost sustava

 Pozornost usmjerena na eskalaciju epidemije u Italiji

 U dan i pol znatno povećanje potvrđenih slučajeva u 
regijama Veneto i Lombardija

 Razmatrane mjere postupanja u odnosu na veliku 
dnevnu i vikend migraciju osoba iz Italije u i u Italiju

Sastanak ekspertne skupine Kriznog stožera na inicijativu Predsjednika Vlade



24. veljače 2020.

Sastanak Kriznog stožera Ministarstva zdravstva 

 predstavljene dodatne mjere

 pokreće se Stožer civilne zaštite

 kapaciteti za prihvat i izolaciju

 potreba pronalaska rješenja nedovoljnog broja 
sanitarnih inspektora

 dnevne migracije u Italiju

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju karantene



Video konferencija s ravnateljicom ECDC*

 Razmotrena je epidemiološka situacija u Europi

 Definicija bolesti COVID -19 i proširenje popisa 
zahvaćenih područja

Telefonski poziv sa Singapurom

 Razmjena iskustava: iskustvo provođenja mjera u 
svrhu sprečavanja epidemije SARS-a 2003. 

24. veljače 2020. 



Ministarstvo zdravstva - konferencija za medije

 predstavnici nadležnih institucija predstavili nove mjere u 
prevenciji širenja koronavirusa

 ukazano je na činjenicu da je u 80% slučajeva klinička slika 
ove bolesti – blaga

 s obzirom na širenje zaraze u Italiji Krizni stožer ima dva 
cilja - pokušati spriječiti unos u Hrvatsku; u slučaju pojave 
koronavirusa u Hrvatskoj što prije izolirati bolesnika i sve 
njegove kontakte 

 situacija se prati u realnom vremenu te se sukladno 
dobivenim informacijama donose odluke i preporuke

24. veljače 2020. 



 uveden zdravstveni nadzor za sve osobe koje dolaze iz
talijanskih pokrajina Veneto i Lombarija, i dalje vrijede
mjere nadzora za sve osobe koje su iza 16. veljače
boravile u Kini i Južnoj Koreji

 zdravstveni turizam: veliki broj ljudi dolazi iz Italije zbog
dentalnih usluga u Hrvatsku, liječnicima dentalne
medicine preporučuje se oprez

 zasad nema potrebe za zatvaranjem granica, a bude li
potrebe bit će pojačane ekipe epidemiologa i graničnih
sanitarnih inspektora

24. veljače 2020. 



2. sastanak Ekspertne skupine u Vladi 
24. veljače 2020. u 19:00 sati

 Broj novopotvrđenih slučajeva u Italiji raste

 Talijanski ministar zdravstva saziva u Rimu 
izvanredni sastanak ministara zdravstva 
zemalja iz okruženja 

 Izvješće o stanju mjera za slučaj uvoza 
prvog slučaja zaraze koronavirusom u 
Hrvatskoj

24. veljače 2020. 



25. veljače 2020. 

Stožer civilne zaštite, 11:00 sati

 Donesena odluka o interventnoj nabavci dodatnih devet 
respiratora za potrebe moguće intenzivne skrbi oboljelih

 Tijekom sjednice stožera potvrđen prvi slučaj COVID-19 u 
Hrvatskoj
 Osoba je smještena u izolaciju na Klinici za infektivne bolesti 

„Dr. Fran Mihaljević”

 Epidemiolozi utvrđuju tijek kontakata zaražene osobe

 Zdravstveni protokoli i mjere su u cijelosti implementirani 

Sastanak ministara zdravstva u Rimu, 16:00 sati

 Ministar Beroš sudjelovao na sastanku ministara zdravstva u Rimu

 Izjava o zauzimanju zajedničke pozicije

 Hrvatska je kao zemlja predsjedateljica Vijećem predložila 
redovito sazivati EPSCO sastanke



 ECDC promijenio definiciju bolesti COVID-19 i proširio 
popis zahvaćenih područja:
 Kina
 Hong Kong
 Talijanske pokrajine Lombardija, Veneto, 

Emilia Romagna, Piemonte
 Japan
 Iran
 Singapur
 Južna Koreja

 Izmjena uvrštena u postupnik Kriznog stožera

26. veljače 2020. 



Druga sjednica Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

 Potvrđeno je drugo oboljenje koronavirusom u Hrvatskoj

 Hrvatskim državljanima preporučuje se pridržavanje 

preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

 Zbog povećanog interesa javnosti i medija, Ministarstvo 

zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo  svakoga dana u 

15 sati na svojim mrežnim stranicama objavljuju najnovija 

saznanja o novom koronavirusu

26. veljače 2020. 



Sastanak Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske 
s načelnicima županijskih stožera civilne zaštite 

i pročelnicima područnih ureda civilne zaštite MUP-a

 Svi županijski Stožeri civilne zaštite organiziraju se prema modelu koji je 
primijenio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

 upute za organizaciju i načine stavljanja u funkciju karantenskog smještaja 
po županijama

 procjenjuje se da ne postoji potreba za generalnom zabranom javnih 
okupljanja

26. veljače 2020. 



ZAKLJUČNO

 preporuke za osobe koje se vraćaju iz Kine, Južne 
Koreje ili regije Lombardija, Veneto, Emilia
Romagna, Piemonte u Italiji objavljene na 
stranicama Ministarstva zdravstva

 Informacije za javnost o koronavirusu: webstranice
Vlade i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

 Pozivamo na primjenu preporuka te dužan oprez

Nema mjesta panici


